ADUNAREA GENERALĂ NAŢIONALĂ
A.M.S.P.P.R. 2008: DESFĂŞURARE GENERALĂ
Adunarea Generală Naţională a AMSPPR s-a desfăşurat la Sibiu în 11-12 octombrie 2008 fiind
deschisă de Dr. Dan F. Grigorescu, preşedintele AMSPPR, care a mulţumit gazdelor din Sibiu pentru
ajutorul oferit în organizarea Adunării Generale Naţionale, în special Dr. Wilhelm Sukosd, şi a exprimat
regretul în legătură cu delegaţii Adunării Generale Naţionale care nu au putut fi prezenţi în sală din diferite
motive.
După ce secretariatul Adunării Generale Naţionale a transmis lista cu prezenţa delegaţilor, dr. Dan
Grigorescu a anunţat că din 132 de membri convocaţi, 93 sunt prezenţi iar 2 urmează să sosească. Ca
urmare, cu o prezenţă de 93 de delegaţi din 132, a declarat cvorumul statutar îndeplinit şi Adunarea
Generală Naţională a fost legal constituită.
În continuare, Dr. Dan Grigorescu a menţionat că propunerea Consiliului Director Naţional este ca
preşedintele Adunării Generale Naţionale să fie o persoană cu experienţă şi anume Dr. Dan Vasile, membru
de onoare, iar ceilalţi membri ai prezidiului propuşi sunt Dr. Wilhelm Sukosd şi Dr. Mirela Gaston. Alte
propuneri din sală nu au existat, s-a supus la vot alegerea prezidiului. Cu 92 de voturi pentru şi 1 vot
împotrivă, Dr. Dan Vasile a fost votat preşedinte al Adunării Generale Naţionale şi cu 92 de voturi pentru şi
1 vot abţinere, Dr. Mirela Gaston si Dr. Wilhelm Sukosd au fost votaţi membri ai prezidiului. (În a doua zi a
lucrărilor în locul dr. Mirela Gaston care a fost nevoită să plece de urgenţă, delegaţii au ales-o în loc pe dr.
Diana Pascale)
Dr. Dan Vasile a luat cuvântul mulţumindu-le celor prezenţi pentru încrederea pe care i-au acordat-o
precizând că faţă de Ordinea de zi prezentată la mapă s-a făcut o modificare. S-a supus la vot noua ordine
de zi. Cu 92 de voturi pentru şi 1 vot abţinere, Ordinea de Zi a fost aprobată. La începutul lucrărilor au mai
sosit 2 delegaţi aşa încât în sală au fost prezenţi 95 de delegaţi.
Adunarea Generală Naţională s-a desfăşurat în prezenţa şi sub observarea de legalitate a
avocatului AMSPPR – Luciana Mihai

DECIZII ADOPTATE
AGN 2008 A APROBAT CU MARE MAJORITATE DE VOTURI: Raportul Preşedintelui şi al
membrilor CDN, Raportul Trezorierului, Raportul Comisiei de Cenzori, Proiectul Bugetului pentru Anul
2009, Noul Statut al AMSPPR / ADR, Codul de Etică şi Mediere al AMSPPR / ADR
AGN 2008 A RESPINS CU MARE MAJORITATE DE VOTURI
- contestaţia formulată de dr. Rodica Aldica împotriva deciziei Consiliului Director Naţional al
AMSPPR din 28 iunie 2008 privind excluderea sa din ASMPPR
- contestaţia formulată de dr. Gabriela Andruhovici împotriva deciziei Consiliului Director Naţional
al AMSPPR din 28 iunie 2008 privind excluderea sa din ASMPPR
- contestaţia formulată de dr. Delia Barbu împotriva deciziei Consiliului Director Naţional al
AMSPPR din 28 iunie 2008 privind excluderea sa din ASMPPR
În concluzie deciziile Consiliului Director Naţional din data de 28 iunie 2008 cu privire la
excluderea celor 3 persoane din asociaţie rămân definitive în baza art . 27 din Statutul AMSPPR

DECIZII AGN 2008 PENTRU FILIALA REGIONALĂ ARDEAL NORD S-a supus la vot revocarea
din funcţie a membrilor Consiliului Director Regional al Filialei Regionale Ardeal Nord.
Cu 81 de voturi pentru şi 1 vot abţinere, a fost votată revocarea din funcţie a membrilor
Consiliului Director Regional al Filialei Regionale Ardeal Nord. S-a supus la vot şi s-a aprobat cu 71 de
voturi pentru ca membrii Consiliul Director Naţional să preia conducerea interimară a Filialei Regionale
Ardeal Nord (în locul Consiliului Director Regional, revocat) şi să se ocupe de rezolvarea problemelor
(restabilirea situaţiei de normalitate, astfel încât Filiala Regională Ardeal Nord să îşi continue existenţa).

